Hvordan skrive en reiseregning i IFS Aurena
https://ifs.apply.no
Det kommer så opp en «lobby» som heter «My actions.»
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Når du logger på IFS på mobiltelefon eller nettbrett,
vil du automatisk komme inn i IFS Aurena som er
web-grensesnittet i IFS.
Velg menypunkt “Human Capital Management.”

2

Velg menypunkt «Register Expense.»

4

Reiseregningsskjema åpnes og utfylling kan starte.
Vennligst velg «Domestic Travel Expense» for
innenlandsreise slik at felt for reisens start og slutt åpnes.

Velg «My Self-Service.»
Klikk
«Set» når
ferdig

Tips: Klikk eller tapp kalenderikonet for å åpne datovelger. Velg først dato, og så klokkeslett
for reisens begynnelse og slutt. Når du har gjort dine valg, klikk «Set.»
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I tillegg må du velge korrekt prosjektaktivitet for denne
reiseregningen. Trykk på pil for å få opp oversikt.

Fyll inn hensikt og informasjon i feltene vist her og i
skjermklippene nedenfor.

Dersom du har fått tilsendt fullt aktivitetsnummer fra prosjektet kan du
lime det inn her.

5e

Etter hvert som du skriver inn prosjektnummeret vil det komme fram tilhørende
aktiviteter. Trykk på korrekt aktivitet.
OBS! Dette søket kan være noe tregt. IM jobber med forbedringer.

Om du har en annen utgift enn
«Business Travel,» klikk listepilen
og velg korrekt «Expense rule.»

5f
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Nå er «General Information» ferdig fylt inn, og du kan trykke på «Create
Expense Sheet». Se neste side for en oversikt over hvordan det skal se ut.

Noen nyttige
utgiftskoder.
5g

Fyll inn feltene som vist i denne illustrasjonen. Klikk
eller tapp «Create Expense Sheet» når du er klar.
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Velg «Add Expense.»

For å legge til utgifter som skal refunderes, trykk på «Add Expense». Et nytt vindu
åpnes, og det er her du legger til forskjellige typer utgifter. Når du begynner å
skrive vil alternativer som starter med bokstavene du legger inn dukke opp.
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Tips: Dersom du er usikker kan du skrive et søkeord eller litt av søkeordet, omkranset av
prosenttegn (%) bak eller rundt det. Eksempel: %FLIGHT%. Alle koder som inneholder ordet
«FLIGHT» vil da vise. NB: Bruk CAPS (store bokstaver). Se eksempel til høyre.
Dersom du kan koden utenat, kan du skrive inn hele, uten prosenttegn. Da må du bare
huske å skrive det absolutt korrekt. Eks.: REFFLIGTNO for innenlandsreiser eller REFFLIGHT
for utenlandsreiser.

6c
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Fyll inn feltene som vist i illustrasjonen over. Dersom du har flere utgifter
velger du «Save and Add Another,» og legger inn neste utgift. Velg «OK» når
du har lagt inn alle utgiftene.

Slik registrerer du kjøregodtgjørelse. Øverst til venstre. merk
«Mileage.» Velg dato med datovelgeren, velg riktig kode (i dette
eksemplet BBA10A), skriv inn ruten og antall kilometer.
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Når du er ferdig, velg «OK» for å gå tilbake til selve reiseregningen.

Bildet over: Trykk/skyv på knappen(e) for de måltidene som du har fått, f.eks.
frokost på hotellet. Trykk så «Save» for å komme tilbake til forrige bilde.
7c
Bildet under: Tapp så «Expense Sheet» for å komme tilbake til selve
reiseregningen.
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Så må du trekke fra måltider som du har fått. Det gjøres ved å trykke på
«Deduction and Additions» øverst i reiseregningen.
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Nå må du legge inn vedlegg/kvitteringer. Det gjøres
ved å gå inn på «Attachments.» Velg «Upload New.»

Åpne opp måltidsvalgene med å trykke på edit-tegnet som vist nedenfor.
Klikk eller tapp «Browse,» og last opp bilag du
8b
har lagret. Du kan også ta bilde av kvitteringen
og laste den opp, om du er på mobil eller nettbrett.
Du kan også «drag and drop,» eller dra og slippe
bilag. Se neste side.
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Opplasting fra PC/Mac

8b

8c

Opplasting fra
mobiltelefon/nettbrett

E.

Klikk «Upload New» for å komme til opplastingsvinduet.

F.

Alternativ 1: Dra og slipp vedlegg til dette feltet som har en stiplet linje rundt seg.

A. Om du laster opp fra en
mobil enhet vil skjermbildet
se ut som til venstre. Merk
at dokumentklasse og
format er forhåndsvalgt.
Tapp «Browse.»

E

B. Velg om du vil ta bilde på
direkten, eller laste opp et
du allerede har tatt og som
du har lagret på enheten.
A

B
Når du tar et bilde av
kvitteringen vil dette legges
klart for opplast.

Kvitteringer klar til å lastes
opp.

Dersom du allerede har tatt
et bilde av kvitteringen, kan
du velge det blant bildene
du har i galleriet.

«Document Class» og
«Format» er valgt på
forhånd.

C. Kvitteringen er nå klar til å
lastes opp. Tapp «Upload.»
D. Slik ser det ut når det er
ferdig lastet opp.
F
Klikk «Upload» når du er klar.
C

D
G.

Alternativ 2: Klikk «Browse» og last opp på vanlig måte.
G
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Reiseregningen er nå klar til godkjenning. Det gjøres ved å trykke på «Confirm» i
øvre venstre del av reiseregningen.
9
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Dersom du har begynt på en reiseregning men må få tak i mer informasjon, vil
den lagres som «Preliminary.» Du kan da gå tilbake og redigere den når du har
all informasjon.

Når du har laget til alle refusjoner og lagt til alle vedlegg, ser det ut som ovenfor
(på pc). Det vil ligne veldig mye på en mobil enhet.

Du er nå klar til å «Confirm» reiseregningen. Dersom du mangler informasjon kan du
komme tilbake senere, ettersom den midlertidig lagres som «Preliminary.» Se kolonnen til
høyre for detaljer.

Du finner reiseregningene dine under menypunktet «My
Expenses,» eller under lobbyen «Travel & Expenses Pages.»
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Når du klikker dette valget vil du se statusen på dine
reiseregninger.

